
UCHWAŁA NR XXV/133/20 
RADY GMINY NIEDRZWICA DUŻA 

z dnia 3 listopada 2020 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niedrzwica Duża 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym      
(Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i 1378) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Lublinie - Rada Gminy Niedrzwica Duża uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala sięRegulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niedrzwica Duża, 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niedrzwica Duża. 

§ 3. Traci moc Uchwała nr XXXIV/202/17 Rady Gminy Niedrzwica Duża z dnia 29 sierpnia 
2017 r., w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niedrzwica Duża. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Rafał Dziekanowski 
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Załącznik
do Uchwały Nr XXV/133/20
Rady Gminy Niedrzwica Duża 
z dnia 3 listopada 2020 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niedrzwica Duża

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§  1. Niniejszy  Regulamin,  zwany  dalej  „Regulaminem”,  określa  szczegółowe  zasady  utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Niedrzwica Duża.

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych – należy
przez to rozumieć punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych zlokalizowany na terenie gminnej
oczyszczalni ścieków w Niedrzwicy Dużej przy ul. Górki 43A.

Rozdział 2

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości i terenach
przeznaczonych do użytku publicznego

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do selektywnego zbierania i przekazywania do odbioru
na zasadach określonych regulaminem następujących rodzajów odpadów komunalnych:

1) papieru i tektury,

2) metali, 

3) tworzyw sztucznych,

4) szkła,

5) odpadów opakowaniowych wielomateriałowych,

6) bioodpadów.

2.  Właściciele  nieruchomości  zobowiązani  są  do  selektywnego  zbierania  odpadów  komunalnych
i przekazywania  do  punktu  selektywnego  zbierania  odpadów  komunalnych  następujących  rodzajów
odpadów komunalnych:

1) wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 1-5

2) przeterminowanych leków i chemikaliów,

3) odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym
w wyniku  przyjmowania  produktów  leczniczych  w  formie  iniekcji  i  prowadzenia  monitoringu
poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,

4) zużytych baterii i akumulatorów,

5) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

6) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

7) zużytych opon,

8) odpadów budowlanych i rozbiórkowych
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3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania pozostałych odpadów jako niesegregowane
(zmieszane) odpady komunalne.

4. Odpady muszą być umieszczone w odpowiednim pojemniku bądź worku. 

§ 4.  Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia z części nieruchomości służących do użytku publicznego
należy usuwać w sposób gwarantujący swobodny ruch pieszych i pojazdów z częstotliwością uzależnioną od
stopnia zanieczyszczenia.

§ 5. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się w przypadku podjęcia działań
eliminujących możliwości zanieczyszczania środowiska.

2.  Czynności  tych  należy  dokonywać  w  miejscach  nieprzeznaczonych  do  użytku  publicznego,  na
wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu środków ulegających biodegradacji
oraz w sposób eliminujący przedostanie się ewentualnych zanieczyszczeń do wód lub do gleby. 

3.  Zabrania  się  prowadzenia  poza  miejscami  do  tego  przeznaczonymi  prac  związanych  z  naprawą
pojazdów, które mogą spowodować zanieczyszczenie środowiska.

Rozdział 3

Rodzaj i minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich

utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 6. 1. Do zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy przewidziane są:

1) worki foliowe o pojemności 120 l, 

2) kosze uliczne o pojemności od 10 l,

3) pojemniki na odpady o pojemności od 120 l z uwzględnieniem sytuacji opisanej w ust.2,

4) kontenery o pojemności od 660 l,

5) worki typu Big Bag do gromadzenia odpadów w szczególności gruzu za wyłączeniem zmieszanych
odpadów komunalnych,

2. Właściciel nieruchomości zamieszkałej powinien:

1)   wyposażyć  nieruchomość  w  co  najmniej  jeden  pojemnik  przeznaczony  na  zmieszane  odpady
komunalne „niesegregowane odpady komunalne” o pojemności min.:

a) 120 l – w przypadku zadeklarowania do 5 osób włącznie, 

b) 240 l – w przypadku zadeklarowania 6 osób i więcej,

2) stosować worki na poszczególne frakcje odpadów segregowanych z uwzględnieniem: 

a) papier, tektura – worki w kolorze niebieskim z napisem „PAPIER”

b) szkło – worki w kolorze zielonym z napisem „SZKŁO”

c)   metal,  tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe – worki  w kolorze
żółtym z napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”,

d) odpady ulegające biodegradacji – worki w kolorze brązowym z napisem „BIO”

3. Właściciel  nieruchomości  niezamieszkałej  powinien  wyposażyć  nieruchomość  w  pojemnik  
o  pojemności  min.  120  l  bądź  kontener  o  pojemności  min.  660  l  oraz  stosować  pojemniki  
lub kontenery bądź worki do gromadzenia odpadów segregowanych z podziałem na frakcje zgodnie z ust. 2
pkt. 2 niniejszego paragrafu we wskazanej kolorystyce oraz opatrzone odpowiednim napisem.
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4. Pojemniki  oraz  kontenery  powinny  być  dostosowane  do  samochodów  odbierających  odpady  
oraz spełniać obowiązujące normy.

5. W gospodarstwach  domowych bioodpady (stanowiące  odpady kuchenne i  spożywcze  oraz odpady
z pielęgnacji terenów zielonych) mogą w pierwszej kolejności być poddane procesowi kompostowania w
celu  uzyskania  kompostu  na  własne  potrzeby  właścicieli  nieruchomości  lub  być  zbierane  w  sposób
selektywny  i przekazywane  podmiotowi  zbierającemu  odpady  komunalne.  Właściciele  nieruchomości
posiadający przydomowe kompostowniki  zwolnieni  są  z obowiązku posiadania worka koloru brązowego
oznaczonego napisem „BIO”.

6. Zużyty  sprzęt  elektryczny  i  elektroniczny  należy  gromadzić  oddzielnie  od  pozostałych  odpadów
komunalnych i:

1) oddawać podmiotowi zbierającemu zużyty sprzęt (np. sprzedawcy detalicznemu);

2) dostarczać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

7. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, popiół należy
gromadzić oddzielnie od pozostałych odpadów komunalnych i dostarczać do punktu selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych.

8. Przeterminowane  leki,  odpady  niekwalifikujące  się  do  odpadów  medycznych  powstałych
w gospodarstwie  domowym  w  wyniku  przyjmowania  produktów  leczniczych  w  formie  iniekcji  i
prowadzenia  monitoringu poziomu substancji  we  krwi,  w szczególności  igły i  strzykawki,  chemikalia  i
odpady  niebezpieczne,  zużyte  baterie  i  akumulatory,  zużyte  opony  należy  gromadzić  oddzielnie  od
pozostałych odpadów komunalnych i dostarczać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

9. Odpady wymienione w pkt 8 mogą być również zagospodarowywane poprzez istniejące systemy, np.
w oparciu o:

1) sieci zbierania poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych,

2) placówki  handlowe,  apteki,  zakłady  serwisowe  oraz  punkty  zbierania  poszczególnych  odpadów
niebezpiecznych (np. przeterminowane leki, oleje odpadowe, baterie, akumulatory).

§7. 1. Minimalna pojemność pojemnika do zbierania odpadów komunalnych na drogach publicznych to 10 l.

2.  Pojemniki  na  drogach  publicznych  rozmieszcza  się  na  chodniku  przy  ciągach  pieszych  
o wzmożonym ruchu w szczególności w pobliżu miejsc użyteczności publicznej.

3.  Pojemniki  powinny  zostać  umieszczone  na  przystankach  komunikacji  publicznej  przy  wiacie
przystankowej, a w przypadku jej braku przy słupku bądź zatoce postojowej.

§8. 1. Właściciel nieruchomości jest odpowiedzialny za stan sanitarny, porządkowy i techniczny pojemnika.

2. Pojemniki powinny być:

1) usytuowane  w  miarę  możliwości  z  dala  od  budynków  mieszkalnych  i  innych  miejsc  stałego
przebywania  ludzi,  na  utwardzonym  podłożu  w  miejscu,  w  którym  nie  będą  bezpośrednio
oddziaływały czynniki atmosferyczne takie jak silne nasłonecznienie, silny wiatr,

2) systematycznie myte i odkażane, szczególnie w okresie letnim. Zabiegi tego typu należy wykonać
nie rzadziej niż 2 razy w roku, przy czym jeden tego typu zabieg w okresie letnim,

3) sprawne technicznie tj. zdolne do pełnienia funkcji do jakiej są przeznaczone czyli do czasowego
gromadzenia odpadów,

4) w takim stanie aby gwarantowały, iż odpady w nich zebrane nie będą narażone na bezpośrednie
działanie  czynników  atmosferycznych  oraz  nie  będą  się  z  nich  wysypywały  
i namakały,

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 905FEC07-EF1D-4EEE-8567-E87A019D874B. podpisany Strona 3



5) ustawione w taki sposób, aby nie utrudniały korzystania z nieruchomości, w szczególności poprzez
zastawianie jezdni, ciągów pieszych oraz miejsc parkingowych,

3. Właściciel nieruchomości zamieszkałej zobowiązany jest do opisania pojemnika na odpady zmieszane
numerem posesji, z której pochodzą odpady.

4. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, w dniu odbioru lub dniach kolejnych
jeśli by nie zostały odebrane zgodnie z harmonogramem powinny być usytuowane przy drodze publicznej
lub wewnętrznej, bądź też w innym miejscu uzgodnionym z wykonawcą usługi odbioru odpadów.

5.  Worki  przeznaczone do selektywnego zbierania  odpadów wymienione  w §  6  ust.  2  pkt  2 należy
umieszczać w miejscu ustawiania pojemników lub innym miejscu uzgodnionym z odbiorcą odpadów w dniu
wskazanym  w  harmonogramie  odbioru  lub  w  dniach  kolejnych  jeśli  by  nie  zostały  odebrane  zgodnie
z harmonogramem. 

6. Worki na odpady wymienione w § 6 ust. 2 pkt 2 należy lokalizować z uwzględnieniem warunków
opisanych w ust 2 pkt 1,4,5 niniejszego paragrafu.

7. Kontenery o pojemności powyżej 1100 l powinny być ustawione tak, aby umożliwić dojazd do nich
samochodu przystosowanego do odbierania odpadów komunalnych.

8.  Z posesji, gdzie odległość od najbliższego budynku a drogą wewnętrzną lub publiczną będzie większa
niż 300 m odpady komunalne odbierane będą bezpośrednio z posesji wyłącznie pod warunkiem zapewnienia
dojazdu dla specjalistycznego pojazdu wykonawcy usługi. 

Rozdział 4

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 9. 1. Właściciel nieruchomości powinien pozbywać się zebranych na terenie nieruchomości:

1) zmieszanych  odpadów komunalnych  „niesegregowanych odpadów komunalnych”  oraz  odpadów
biodegradowalnych nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w miesiącach kwiecień-październik oraz
nie rzadziej niż raz na miesiąc w miesiącach listopad-marzec,

2) papieru i tektury, szkła, metali, tworzyw sztucznych i odpadów wielomateriałowych – nie rzadziej
niż raz w miesiącu;

3) pozostałych odpadów komunalnych - w miarę potrzeb stosownie do ich nagromadzenia oraz zgodnie
z regulaminem.

2. Kosze uliczne należy opróżniać z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia,
nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie.

3. Ustala się następujące sposoby pozbywania odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości
poprzez:

1) odbiór z terenu nieruchomości przez uprawnionego przedsiębiorcę,

2) w  przypadku  właścicieli  nieruchomości  zamieszkałych  dostarczenie  do  selektywnego  punktu
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w miarę potrzeb w szczególności odpadów
wymienionych w § 3 ust 2:

3) zagospodarowanie  we  własnym  zakresie  w  szczególności  odpadów  biodegradowalnych  
w sposób wskazany w § 6 ust 5.
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§  10.  1.  Właściciel  nieruchomości  jest  obowiązany  do  systematycznego  opróżniania  zbiornika
przeznaczonego do gromadzenia nieczystości ciekłych nie dopuszczając do jego przepełnienia, biorąc pod
uwagę w szczególności liczbę osób z niego korzystających i zużycie wody oraz jego pojemność.

2. Zbiornik do gromadzenia nieczystości ciekłych powinien być opróżniany nie rzadziej jak raz na pół
roku w celu zapobieżenia procesom gnicia ścieków.

Rozdział 5

Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami

§ 11.  1. Należy zapewnić przepływ strumieni odpadów tj. zmieszane odpady komunalne, odpady zielone
oraz  pozostałości z  sortowania  odpadów  komunalnych  przeznaczone  do  składowania  do  wskazanych
instalacji komunalnych zgodnie z uchwalonym planem gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego.

2. Odpady  zebrane  selektywnie  należy  gromadzić  i  transportować  w  sposób  zapobiegający  ich
zmieszaniu.

3. Należy  prowadzić  działania  informacyjno-edukacyjne  skierowane  do  mieszkańców  w  zakresie:
zapobiegania  powstawania  odpadów,  unikania  stosowania  przedmiotów  jednorazowego  użycia,
ponownego użycia przedmiotów i toreb wielokrotnego użycia itp.

4. Należy  promować  zakładanie  kompostowników  przydomowych  na  bioodpady  w  tym  odpady
kuchenne  ulegające  biodegradacji  oraz  odpady  zielone.  Zachęcanie  do  wykorzystywania
powstającego  kompostu  na  potrzeby  właściciela  nieruchomości.  Zwiększanie  świadomości
mieszkańców  na  temat  należytego  gospodarowania  odpadami  komunalnymi  ulegającymi
biodegradacji (w tym żywności), w celu ograniczenia marnotrawstwa żywności.

5. Należy zwiększać ilość selektywnie zbieranych odpadów komunalnych ze strumienia wszystkich
odpadów.

6. Należy  planować  systemy  zagospodarowania  odpadów  zgodnych  z  hierarchią  sposobów
postępowania z odpadami.

7. Należy ograniczać liczbę miejsc nielegalnego składowania odpadów komunalnych.

Rozdział 6

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem
lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego

użytku

§ 12. Utrzymujący zwierzęta domowe są zobowiązani do:

1. Sprawowania skutecznego dozoru nad nimi oraz zachowania środków ostrożności i podjęcia działań
zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi i zwierząt. 

2. Utrzymywania zwierząt w taki sposób, aby nie zanieczyszczały miejsc przeznaczonych do wspólnego
użytku w szczególności ulic, chodników, placów, placów zabaw dla dzieci.

Rozdział 7
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Wymagania wobec utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych

nieruchomościach

§13. 1. Zwierzęta  na  terenach  wyłączonych  z  produkcji  rolniczej  mogą  być  utrzymywane
w pomieszczeniach, kojcach, wybiegach w sposób gwarantujący, iż nie przedostaną się na drogi i tereny
użyteczności publicznej. 

2. Nieczystości  powstające  w  wyniku  utrzymywania  zwierząt  a  w  szczególności  odchody,  ściółka,
resztki paszy muszą być systematycznie usuwane w celu utrzymania posesji w należytym stanie sanitarnym
i porządkowym oraz w celu ograniczenia uciążliwości zapachowych.

3. W zabudowie  mieszkaniowej  jednorodzinnej  zakazuje się  utrzymywania  zwierząt  gospodarczych
w szczególności: koni, bydła, świń, owiec i kóz.

Rozdział 8

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.

§14. 1. Na  terenie  Gminy  Niedrzwica  Duża  deratyzację  przeprowadza  się  dwa  razy  w  roku  
w miesiącu marcu i październiku.

2. Deratyzację należy przeprowadzać w miejscach gromadzenia odpadów.
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